
AZ EGYHÁZ ÉS SZENTSÉGEI
Cserháti József pécsi püspök új könyve

A könyv a szentségeket biblikus-dogmatikai szempontból tárgyalja és a litur
gikus megújuláshoz akar teológiai alapot adni. Mondanívalóját már ez a cél is
nagyon időszerűvé teszi. Még nagyobb f;.gyelemmel és érdeklődéssel veszi kezébe
a könyvet az olvasó, ha tudja, hogy a Tl. vatikáni zsinat óta a teológusok széles
körben foglalkoznak szentségtaní kérdésekkel és sok új szempontot vetettek fel
ezen a területen. Ezekről is részletes tájékoztatást kapunk. Congar, Rahner, Schmaus,
Semmelroth nevét csak példaként említjük, mínt akiknek ilyen irányú munkás
ságát a szerző Iigvelembe vette műve megírásakor. Schillebeeckx önálló szeritség
tanának pedig - mint mondía - sok helyen követi elgondolásait. A magyar teo
lógusok közűl Schütz Antal és Radó Polikárp adott értékes gondolatokat a könyv
mondanivalójához (Az egyház és szentségeí, Szent István Társulat, 1972).

A bevezetésben azt olvassuk, hogyaszentségtannak elsősorban .Jcrísztolo
gíkus és ekkleziologikus aspektusai" fognak újszerűen hatni, így hát főleg ezeken
a szempontokon keresztül szeretnénk a nagyon alapos és elmélyült kutatássaí meg
írt könyvet bemutatni.

A mai teológiai kutatás nagyon szeros kapcsolatot tár fel Krisztus, egyháza
és a szeatségek közott. "Amikor a szentségekről ma könyvet írunk, akkor egyszer
re Krisztusról és az egyházról is írunk. Az egyház képe a szentségekben válik
teljessé:' (36. o.) Ezeket az összefüggéseket akkor értjük meg igazán, ha felismer
jük a történelmi Jézusban és egyházában is a szentségí jelleget.

Mít értünk a Krisztus-misztérium szentségí jellegén? A könyv hosszasan fog
lalkozik ezzel a kérdéssel. Mi, hivő emberek Krisztusban Istent látható módon is
merjük meg. "Fülöp, aki engem látott, látta az Atyát is" (Ján 14,9) mondja a
mester tanítványának, és ezzel jelzi azt, hogy így kell Öt látnunk. Krisztus a
láthatatlan Isten képmása, dicsőségének visszfénye. Aláthatóvá, megtapasztatha
tóvá tételben nemcsak Jézus szavai, hanem tettei is közreműködnek, Sőt még
elevenebben kifejezésre juttatják ISIten tervét és alapvető magatartását az ember
iránt. Igy részletesen beszélhetünk a megtestesülés. kereszthalál, feltámadás és a
Szeritlélek elküldésének szeatségi jellegéről. Mindegyik sajátosan jelzi és haté
konyan közli számunkra az Isten üdvösséget ajándékozó tervét és megvalósulását.
A Krtsztus-mísztérturn szentségí jellegének középpontjában a jelen űdvösségí rend
természete szerínt Isten megbocsátó irgalma és emberszeretete áll. Krisztus ezt
közvetíti felénk, de Jézusban mint emberben valósul meg a tökéletes lsten Iránti
szeretet és imádás is. Isten és ember találkozása benne jön létre tökéletesen, min
denkí más számára benne nyílik lehetőség ennek megvalósítására. "Az embernek
Istennel való találkozása ugyanannak az Istennek, Jézus Krísztusnak testi meg
jelenésén keresztül megy végbe. Ezért Jézus Kriszt.us az Jstennel való találkozás
.ősszentsége', Isten és ember kapcsolatának örök jele és eszköze."

Krísztus küldetésének szentségí jellege az egyháznak is további vonását tárja
fel el-őttünk. Ha az egyház a benne tovább élő Krísztus mísztéríuma, akkor egy
ben szeritség is abban az értelemben, hogy az üdvösséget ajándékozó Krísztus
jeiének és hatékony eszközének kell lennie. A zsinaton végbement egyházi ön
eszmélés egyik nagyon lényeges vonását ragadtuk itt meg. "Saját magát első al
kalommal teológiai tudatossággal szeritségnek nevezi (az egyház), az üdvösség,
az isteni kegyelemközlés látható jelének és hathatós eszközének. Az egyház ennek
a kettős üdvösségí egységnek földi megteremtője, gondozója és ápolója, Istenre
mutató jel és kegyelmet közvetítő eszköz." (36. o.) Ez természetesen csak úgy
valósulhat meg, ha Krisztusra mutat rá. Csak Krisztusban valósulhat meg az
üdvösségre mutató jel és csak így válhat hatékony eszközzé. Ez a szakramentálís
jelleg áthatja az egyház szervezeti felépítését is. 'I'udatában kell lennünk annak,
hogy rníndenütt, ahol az egyház megjelenik, ebben a szentségi struktúrában va
lósul meg. Az isteni megtestesülés titkához hasonlóan isteni és emberi, látható és
láthatatlan elemekből összetett valóság, ahol a láthatónak éppen az a szerepe. hogy
jelezze a láthatatlant és eszköze legyen annak.

Ha az egyházat és tevékenysééét csak Krisztusból lehet megérteni, akkor szem
léletmódunknak túl kell emelkednie a jogi kereteken. "Az egyház misztérium
valóságának és szakramentalitásának felismerése segítette a teológiai gondolkodást
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az egyház ama új képéhez és fogalmához, amely a szeritírás kijelentéseinek sok
kal jobban megfelel, mint az egyház egyoldalú jogi fogalma. amely lényegében
sokszor csak külső vallásos közösséget látott Krisztus egyházában." (42. o.) Nem
a hivatalvezetők és vezetettek, a hierarchia és a laikusok közötti megkülönböz
tetés az egyház lényeges alapvonása. hanem az Ö3SZes hivőknek Krisztusban meg
valósuló egysége, egyenlősége és szeatségi küldetése.

E szentségí valóság felismerése nagyon fontos feladattá tette két másik szem
pont alapos megvizsgálását, Az egyház történelmi valóság is és mínt ilyen szük
ségszerűen változó. így magán hordozza az egyes történelmi korszakok [ellegze
tességeit. Ha komolyan akarja venni azt a feladatát, hogy érthető legyen az em
berek számára és hogy jele legyen Krisztusban az emberek Istenhez és egymás
hoz kapcsoltságának, akkor figyelemmel kell lennie történelmi adottságaira...Mln
den kornak feladata. hogy az egyház lénvégét a saját kora igényeinek rneafelelően

letelemezze és újra láthatóvá tegye. Krisztus a világba és annak folyásába he
lyezte egyházát. Ebből az is következik, hogy a történelem is meghatározza az
egyház arculatát." (119. o.)

Mint látjuk. a mű szerzője részletesen foglalkozik Krisztus és az egyház szent
ségí jellegével. Nem a szentséaek struktúráját vetíti vissza az egyházra vagy Krisz
tusra, hanem az Istenerrberben és az általa éltetett közösségben mutatja ld a
szentségí jelleget, és ebből szinte természetesen következik az egyes szentségek
struktúrája, jelentősége és célja. "Az isteni és emberi elemek sajátos szentségí
egymásbafonódását. dinamikus egymásban levését gyökérszerűerr először Krisztusban
találjuk meg, de alapvetően az egyház egészéri is végigvonul. így minden szerit
ségben megjelenik. Egyszer mintegy felaprózva, máskor pedig jellegzetesen sű

rítve. Krisztusban, az egyházban és a szentségekben emberi. evilági, anyagi, tér
és időbeliséggel [ellegzett elemekhez és vonásakhoz isteni, láthatatlan, túlvilági és
örök hozzáadások és fölérendelesek állapíthatók meg. Ez a szentségí egység. amely
a zsinat aranyfonala lett és átjárja az összes zsinati dekrétumokat, a mai teoló
giában valósággal új rendszerezesi kiindulópont lett." (48. o.)

A Krisztussal való szentségí találkozás természetének vizsgálatából is új szem
pontokat nyerünk. A könyv részletesen foglalkozik ezzel a kérdéssel. Itt csak ar
ra mutatunk rá, hogy a szentségí találkozások Krtsztus-hasonlóságot formáinak
ki a hivő életében. Ebben fontos szerepe van a krtsztusí papsásban való részesedés
nek. "Az újszövetség Isten népe. Krisztus egyháza papi közösség. Ennek megteremtói
és ápolói elsősorban a szentségek." (130. o.) Már a kereszt szentségében mindenkí
részesúl az általános papságban. Ebből az üdvösségtörténeti tényből táplálkozó
keresztény hivatástudatnak nagy szerepe lesz a jövő egyházi életében.

Különösen fontos ez a szempont éppen a liturgikus megújulással kapcsolat
ban. Az újszövetség kultíkus áldozatát a Krísztus nevében egybegyűlt hívek kul
tíkus papi közössége mutatia be Krisztussal együtt, természetesen a szolgálati pap
ság képviselőjének vezetésével. Ma a templom liturgikus terében mindent úgy ter
vezünk meg és rendezünk el, hogy erre a cselekményre irányítsa figyelmünk et,
benne rninél őszintébb kapcsolat alakuljon ki Krisztussal és így a közösségben mlnél
hitelesebben mutatkozzon meg az egyházi közösség. Az elmúlt századok inkább
a templomot hangsúlyozták. és benne liturgikus szolgálatával élesen elkülönült
a pap a hívektől. Ma a hívek aktív közrernűködésévelmegvalósult kultíkus áldozat
áll a középpontban.

Ugyancsak a liturgikus megújulással kapcsolatban hívja fel a könyv figyel
münket egy másik szempontra, a szó és a szeritség egységére. Ennek a gondolat
nak mély patrisztikai gyökerei vannak. Klasszikusan fejezi ki Szent Agoston ezt
az egységet, akinél a szeritség "verbum vísibile" (látható szó), az ige pedig "sac
ramentum audibile" (hallható szentség). Az új teológiai szemlelet ehhez a pat
risztikai gyökérhez nyúl vissza, amikor erősen kiemeli az üdvösségí szö [elentősé

gét, amelyben színtén Krisztus válik jelenlévővé.

A könyv mínt dogmatikus biblikus alapvetés a II. vatikáni zsinat egyik ve
zető eszméjével és az ezzel foglalkozó teológiai kutatással ismerteti meg az olva
sót. Nagy értéke a kiegyensúlyozott szemlélet. A magyar katolikus teológiai iro
dalom értékes könyvvel gazdagodott, amely egyaránt szolgálja a tudományos el
mélyülést, a liturgikus megújulast és a mindennapi hivő magatartást.

KIRALY ERNO

54


